Univerzita Pa|ackého
v Olomouci

Usnesení
Správnírady uP
pňijatána zasedánídne 29.íijna 2018
viz prezenční
|istina
Účastníci:
1) Kontrolazápisu
Usneseníč.1
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní
1. bere na vědomí
Zápisjednání
radyUPze dne28.5. 2018
Správní
Hlasování:

11 hlasŮpro

proti
0 hlasrS

0 se zdže|ohlasování

písemného
2) Návrh rektora na projednánía vydánípÍedchozího
souhlasu
sR uP k právnímrikonúm(zÍizení
věcn'fchbÍemen,kupnísmlouvy):
a) Smlouva
o budoucí
sm|ouvě
věcného
o zÍízení
meziGasNets.r.o.
bÍemene
a UnivezitouPalackého
v o|omouci
Usneseníč.2
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
zprávu,
dŮvodovou
2. vydává pÍedchozí
souhlas
s uzavÍením
Sm|ouvymezi UniverzitouPalackého
v o|omouci(povinn.Í)
zastoupenou
a GasNet,s.r.o.(oprávněny)'
společností
GridSeruices,
s.r.o.'
parc.č. 94165a parc.č. 25012,
věcnéhobÍemene
o zYízení
na pozemcích
zapsanychna LV č. 49, pro k. . olomouc-město,
obec olomouc,
pro olomouckykraj, katastrá|ní
pracoviště
u Katastrálního
ťrÍadu
olomouc
.)
(,,služebné
pozemk pro umístěníplynárenského
zaYízení
,,REKO MS
olomouc.Šantova+5,
číslostavby: 77OoO71932*
včetnějeho součástí,
pÍís|ušenstvl,
opěrn.ych
a vfičovacíchbodŮ.PovinnyzÍizujeke služebn./m

pozemkm Ve prospěchoprávněného
věcnébiemenoVe smysluslužebnosti
pozemcích
plynárenské
v právuz!ídita provozovat
spočívající
na služebn'/ch
pozemkyV souvislostise
zaÍízení
na služebné
a právuvstupovata vjíždět
zÍízením,
stavebními pravami,opravami,provozováním
a odstraněním
plynárenského
zaiízení
za jednorázovou
uplatuza zÍízení
věcnéhobŤemene
v celkovéVyši24.200,-KčvčetněDPH (slovydvacetčtyĚitisícedvěstě
korun
česlc/ch).
Hlasování: 11 hlasŮpro

0 hlasŮproti

h|asování
0 se zdrŽe|o

3) InstitucionálnípIán UP na období2019 . 2o2o
Usneseníč.3
radaUPv olomoucipo projednání:
Správní
1. bere na vědomí
plánUP naobdobí
Institucionální
20L9. 2020
Hlasování: 12 hlasŮpro

0 h|asŮproti

0 se zdže|ohlasování

4) Plán realizace Strategickéhozáměru vzdělávacía vědecké,v'fzkumné,
vÍvojové,uměleckéa Wúrčí
činnostiUP v olomouci na rok 2019
Usneseníč.4
radaUPv olomoucipo projednání:
Správní
1. bere na vědomí
Plánrealizace
záměruna rok2019
Strategického
2. schvaluje
Plánrealizace
záměruvzdělávací
Strategického
činnosti
a tvŮrčí
UP v olomouci
na rok 2018,ktenfprojednala
VědeckáradaUP dne 22. Ííjna
2018a schvá|il
Akademicky
senátUP nazasedání
23,irjna2018.
Hlasování: 12 hlasŮpro

0 hlasŮproti

hlasování
0 se zdrže|o

5) Zpráva o hodnocenílalality vzdělávaci, wúrčía s nimi souvisejících
činností
UP v roce 2018
Usneseníč.5
radaUPv olomoucipo projednání:
Správní
1. bere na vědomí
Zprávuo hodnocení
kvalityvzdělávací,
tvŮrčí
činností
a s nimisouvisejících
UP
v roce2018
H|asování: 11 hlasŮpro

0 h|asŮproti

hlasování
0 se zdrže|o

fondu UP
6) Personálnízměny ve Správníradě Nadačního
Usneseníč.6
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
informaci piedsedy správní rady Nadačního
fondu UP Jaros|avaMillera
personální
změněv tomtoorgánu
o plánované
2. schvaluje
personá|ní
změnu,kteráznamená,že KláruŠandovou
z dr3vodu
odchoduna
mateĚskoudovolenounahradína zák|adědoporučení
členasprávní
da|šího
rady Pavla JÓrky paní KateÍinaSommerová,která Ve společnostipĚebírá
pracovní
pozicizaměÍenou
mimojinéna spoluprácibankys vysolcymi
školami.
H|asování:

11 hlasr3pro

0 hlasŮproti

h|asování
0 se zdrže|o

7) Integrace v'fzkumn'fch kapacit UP
Usnesenič,.7
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
informacerektoraUP o probíhající
diskusina témaÍešení
budoucíintegrace
vyzkumn'/ch
kapacitUP a pĚípadném
vstupuexterních
subjektŮ
2. podporuje
myšlenkudíIčí
integracevyzkumn'/chkapacitUP, a to s ohledemna vyšší
potenciálda|šího
rozvojevědya u/zkumuna UP v budoucnosti
Hlasování:

pro
10 h|asl3

proti
0 h|asl3

V olomouci29.Ííjna
20L9

1 se zdže|hlasování

r{ffi,
ubner

RUP

Zapsal:
PhDr.Rostis|av
H!adk'/,MBA,tajemník
SR UP

